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MAN certificeret opbygger
Brdr. Plagborg ApS, har som den første af MAN´s leverandører i Danmark, netop fået udstedt
certifikatet ”MAN Certificeret Opbygger”, hvilket er et kvalitetsstempel fra MAN og dermed
også et signal til de danske kunder, om at der hos Brdr. Plagborg bliver
opbygget højkvalitetsprodukter.

Thomas Skousgaard fra MAN (tv) overrækker
certifikat til Karl Erik Plagborg (th),
som nu kan kalde sin virksomhed for
MAN Certificeret Opbygger.

Ifølge Karl Erik Plagborg er modtagelsen af certifikatet et vigtigt skridt for Brdr. Plagborg,
i det fremadrettede arbejde med optimering af produktionen og kvalitetsudviklingen.
”Med certifikatet i hånden, ser vi muligheder for at de omkringliggende lande får
øjnene op for Brdr. Plagborg, samtidig med at vi på det danske marked cementerer, at Brdr. Plagborg skal anses som en seriøs og pålidelig samarbejdspartner,
der leverer produkter af en meget høj kvalitet”, udtaler Karl Erik Plagborg.
Brdr. Plagborg ApS har eksisteret siden 2002, og er placeret i Lindved nord for Vejle. De
beskæftiger i dag ca. 50 mand i produktionen, som alle arbejder med ladopbygninger i
mange afskygninger. Senest har Brdr. Plagborg opbygget distributionsbiler i samarbejde
med MAN, til Royal Unibrew.
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MANs certificeringsprogram
Som leverandør af højkvalitetsprodukter, har MAN stor interesse i en fortsat udvikling og forbedring af samarbejdet, med samarbejdspartnere
i opbygger-industrien. Direkte foranlediget af MANs intensive samarbejde med globale karosseriproducenter, har MAN koncernen udviklet et
certificeringsprogram for opbyggere.
Certificeringsprocessen indbefatter en kvalitetsaudit af leverandørens produktionsfaciliteter, samt en direkte kvalitetskontrol af det komplette
køretøj. Takket være det nye program for certificering af opbyggere, kan MAN´s kunder på verdensplan drage fordel af højkvalitets køretøjer,
som er udviklet i samarbejde med kompetente opbyggere. Certificeringen sigter samtidig efter at simplificere arbejdsgangene,
hvilket allerede har ledt til hurtigere og mere pålidelig ordrehåndtering og dermed også en hurtigere leveringstid.

